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II LA REVUO ORIENTA

H本に於る機關

◎日本エスペラント學會（東京市 

牛込區新小川町三の十四ヽ振替□ 

座東京一ー三ニ五）、は日本に於 

ける研究普及の機關で、苟もエス 

ペラントを硏究し又は其趣旨に賛 

成なさる方は是非入會して其の事 

業を援助されるこざを希望いたし 

ます。會費普通會員年二圓ヽ賛助 

會員同五圓ゝ維持會員十圓以上:> 

月刊硏究機關雑誌La Revuo Ori
enta を配布す。入會は住所姓名 

（振假名附）職業を記して申込むこ
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◎極東エスペラント書院陳京市 

靑山郵便局私書画第一號、振替□ 

座東京五五一五二）は海外發行の 

圖書輸入を致します。

◎橫濱,橫須賀，靜岡，京都，大阪， 

金澤，岡山，鹿兒島,那覇,札幌，小 

樽,臺北，京城にもエスペラントの 

會があり，會合や講習會が催され 

てわます。

◎大阪市南區上本町七の五二六五 

からVerda Utopioご云ふ純文學 

雜誌，同市南區惠美須町三の二六 

星光社からLa Esperoさ云ふ初等

雜誌が發行されてゐます。

◎東京に於けるエスペラント講習 

會は上記日本エスペラント社に常 

設されて居り,初等科，中等科,高 

等科,會話專科，研究科に分れて

居久一月，四月,七月（夏季特別）,

九月に新學期が開始われます。 

詳細は返信料封入同社へ御紹介 

下さい。

◎エスペラントの硏究用書は 

〇エスペラントの鍵 ーー 
文法、文例.字引附の小册子

定價十錢.郵稅二錢

〇エスペラント和譯辭典
定價二圓、郵稅六錢

〇日本語エスペラ•ント辭典
目下校訂中です

〇エスペラント全程（自修書）
定價一圆、郵稅四錢

〇エスペラント研究叢書

【第一編】エスペラント敎科曹
------- --------- - 組織的講習書

定價三十錢・郵稅二綫

【第二編】摸範練習讀本（註附）
定價五十錢、郵稅二錢i

【第三編】イソップ物語（詳註）
定償四十五錢、郵稅二錢/

【第四編】笑話集（詳註） 
本年六七乃頃出版の豫定

〇日本エスペラント叢書

[No 1] Perloj el la Oriento 
平家物語古事記孟子等和漢 / 

古典十餘篇・繚澤の艮指南/' 

定價四十五錢、郵稅二錢 /

〇エスペラント讀本及文儷
/定價二厠五十錢/郵稅六錢 

此等6圖書は學會で/も,社でも, 

書院でも又はUtopio社で 
も求められます。/二、ゲ,
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DEKLARACIO DE LA 
AKADEMIO

(エス乂ヲント學士院宣言)

Enkonduka letero de la prezi
danto de la Ungva Komitato.

Karaj Kolegoj,
Jen la al vi anoncita Akademia Deklara・ 

cio.
Permesu, kc ĝin mi enkonduku per kelkaj 

antauvortoj.
La triumfon ni atingos nur per internacia 

unueco, kiun garantias sole nia fideleco al la 
Zamenhofa Fundamento.

Cefa tasko de niaj Lingvaj Institucioj en 
la nuna propaganda periodo estas, ne mal
helpante la n&turan evoluadon de nia vivanta 
lingvo^kon3ervi tiun Ĉi internacian unuecon.

Ne21<uŝas nia esenca forto en pli malpli 
gandaSperfekteco de la lingvo mem, sed en 
tio, ke ni ĉiuj uzas saman lingvon komunan.

Sur la lingva kampo, tiel ke lingvo estas 
ne pure racia, sed ankaŭ konkreta afero, —ne 
atingebla estas plena racia perfekteco. 
Sufiĉas, sellingvo estas por ĉiuj facilakirebla, 
se ĉiujn homajn pensojn, eltrovojn, laborojn 
ĝi povas esprimi. Ke Ĉiujn kondiĉojn plenu
mas efektive nia Esperanto, tion ĝi pruvis 
dum pli ol tridekjara periodo ne teorie, sed 
per faktoj, pli elokventaj ol Ĉia rezonado.

Sed, serĉado de lingva perfekteco estas 
vana kaj pereiga por la ideo, tute ebla estas 
kontraue nia internacia unueco, kiu kuŝas 
en niaj manoj. Ni do nenion devas fari； 
sub preteksto de pli malpli duba plibonigo, 
kio povus kompromiti tiun Ĉi ĝis la fina 
venko necesega unueco.

Ke tia sintenado tute ne malhelpos la 
evoluadon kaj pliriĉiĝon de la lingvo, ke ĝi 

ne estas ŝtonigo, tio montras la sekvanta 
Akademia Deklaracio-

Decembro 192〇. Th. Cart

i・ DIFINO KAJ DEVOJ DE 
ESPERANTIST ARO

Esperanto estas lingvo, Icaj same, 
kiel ĉiuj lingvoj, ĝi estas indiferenta 
ilo, kiu povas servi al kiu ajn celo 
kaj ide〇. ” Ĉu ideo aŭ espero, 
kiun tiu aŭ alia Esperantisto ligas 
kun la Esperantismo, estas lia afero 
kaj pure pt iv ata, por kiu la Esper- 
mntismo ne respondas "• M Sekve 
Esperantisto estas nomata ĉiu per
sono, kiu scias kaj uzas la lingvon 
Esperanto, tute egale, por kiaj celoj 
li ĝin uzas. Apartenado al ia aktiva 
societo esperantista por ĉiu espe
rantisto estas rekomendinda, sed ne 
deviga a (Bulonja Deklaracio).

Ĉar Esperan to estas vivanta 
lingvo, ĝi evoluas laŭ natura ma- 
n iero, same kici la naciaj lingvoj, 
per iomaj aldonoj aŭ ŝanĝiĝoj, 
laŭbezonc enigantaj en la uzadon. 
La sorto de nia lingvo kuŝas do en 
la manoj de la Esperantistaro mem.

Tamen ĉi tiu povo kaj libereco 
de la Esperantistaro por riĉigi la 
lingvon kompreneble ne estas sen
brida, nek devas degeneri en perei
gan anarkio n. La Esperantistaro 
havas la rajton libere uzi la lingvon ; 
ĝi ne rajtas detrui kaj pereigi ĝin. 
Evolucio natura tute ne samsignifas, 
kiel evolucio kaprica, senkritika, 
senpripensa・ ĉar Esperanto estas
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intemacia lingvo, ĝia natura evolu
cio devas fariĝi internacie^ unuece 
kaj ĉiulande sammaniere, ne mal
helpante la internacian intcrkom- 
preniĝon. Severa unueco, estante 
nepra kondiĉo de internacia inter- 
koinpreno, estas nepra kondiĉo de 
ekzistado de lingvo internacia, kiun 
baldaŭ mortigus la pereiga disfalo 
je diversaj dialektoj. ・

Tiu ĉi mortiga danĝero ne estas 
duba, ĉar ĝi kuŝas en la kondiĉoj 
mem de la vivo de internacia 
lingvo :la uzantoj de nacia lingvo, 
pro la praktikaj necesoj de kon
stanta interkomunikiĝo kaj inter
kompreniĝo, ne povas libere ŝanĝi 
aŭ riĉigi la lingvon laŭ persona 
gusto kaj kaprico; ilia libereco 
estas severe limigita de la necesa 
tuja komprenebleco. Por ke ili 
estu komprenataj, ili devas paroli 
sammaniere, kiei ĉiuj ĉirkaŭ ili 
parola s・ La konstanta praktika 
uzado de la lingvo estas do kon
stanta senkonscia korektilo kaj 
kritikilo ・

Kontraŭe, almenaŭ en la nuna 
propaganda periodo, oni ne uzas la 
internacian lingvon por la ĉiutagaj 
praktikaj urĝaj bezonoj de la vivo. 
Tial la malsamkutimaj kaj mai- 
samtradiciaj homoj, kiuj ĝin uzas 
nur intertempe kaj precipe skribe, 
ne povas rimarki, ĉu ili estas kom・ 
prenataj aŭ ne, kaj ili ne estas 
devigataj korekti pro nekompreniĝo 
sian malbonan lingvaĵon.

Por eviti la eblan disfalon de nia 
lingvo, estas do necese, ke ĉiu Es- 
pĉrantistc konsciante sian devon, 
sin korektu mem per interna, mem
vola, plej severa disciplino inspir
ante al ĉiuj per sia ekzemplo

profundan respekton al la lingvo 
Esperant〇. Neniam oni tro firme 
konvinkiĝos, lce nian Esperantan 
lingvon oni devas konsideri kun 
sama respekto, kiel niaj n gepatrajn. 
Neniu certe kuraĝus enkonduki 
sisteme kaj amase aŭ kaprice en ilin 
novaĵojn, ĉar tiamaniere oni fariĝus 
nur ridinda. » シヽ;

(Daŭrigota)

エスペラントの惡用
（不平兒君に與ふみ公開狀）

不平兒君はUEAの機關雑誌十二月號に

『日本の文明』ざ題せろ一文を寄稿されまし 

たが、老生は我國に於てエスベヲントの惡 

用が君に依って創あられたのな痛く悲みま 

す。

我國には幾多の銃點もわりませう。然し 

二れは我國內の事・同胞相警めて之が矯正 

に努む不が本來ではおりま・i.ivが。!ais 
に對する不平を購漬範圍聂し廣ミ世界的雜 

誌上に洩らせる貴君の行爲は非國民的否賣 

國的でありまマまいか。我々エス語者“ヱ 

ス語に依り各國人ミ親密に對誓に炎際むす 

ちを二そ目的ミすべけれこれを惡用して祖 

國の威嚴む毁損し其品位を下ぐろ様な行爲 

は斷じて排拆します。不平兒君の猛育を促 

がす。 （大正十・紀元節）

工學士高橋邦太郞氏奇

桑港の親日中心
…メーゾン街サンタクラ、街にエフ、人う 

ントホールミ云ふのがわり集會をやって居 

ります..前記ブゝ）せ夫人は殊に日本人が 

すきで加州排日を論じていっし憤慨してゐ 

ます。兎に角排日の中心地Ĵ:ら桑港でエス 

ペラントの會台丈けは何れI日本人に打解 
けて話してくれちので氣持がよろしくおり 

ます（三井桑港支店榛澤敏雉氏より小坂氏へ 

私信の一節）。 1
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Scienco, Komerco夕 !ndustrio
LA RELATIVECA 
TEORIO DE EINSTEIN

(相對性原理承前)

Ĝis nun ni nur paŝis de1 problemo 
al problcn! 〇. La afero fariĝas
ankoraŭ pli komplika, konsiderante 
la pluaj n konsekvencojn2 de la 
relativeca principo. Tio koncernas 
unue la doktrinon, ke la universo 
devus havi proprecan3 strukturon. 
Cis nun valoris la pretendo,4 ke la 
cirkulado de korpoj, alproksimi- 
ĝantaj unu al la alia, estas rapidi- 
gataj： La tezo de la relativeca 
principo tamen vidigas, ke estas 
alie.$ Kiel la tero, laŭ ĝia struk
turo ne estante plata kuglo, havas 
montojn kaj valojn, multaj n male- 
benajojn,6 ankaŭ la universo havas 
tiajn malrektaĵojn. La ĉielkorpoj 
alformiĝas7 al ili kaj konsekvence 
moviĝas laŭ malrekta linio. Sole 
Per tiu kalkulita tezo klariĝas8 
interalie fenomeno, kiun la astrono- 

ĝis nun ne povis klarigi al si. 
Fio estas la moviĝo de la perihelio 
(proksimeco de la suno) de la 
planedo Merkurio je 43 elipsose- 
kundoj9 dum 100 jaroj. El la 
kalkulado de tiuj malrektaĵoj klari
gis la enigma malproksimiĝo.

La malrektaĵoj (kurboj) en la 
universo estas diversaj・ Ili kaŭzas 
diversajn konsekvencojn laŭ la 
diverseco.10 De la speco de Ekurbo 
dependas11 ne sole la lumrapideco, 
sed ciiikau la irado de la horloĝoj 
sur la diversaj planedoj en la 

koncerna elipso, la pasado de la 
tempo kaj aliaj fizikaj fenomenoj.

Einstein formis per sia teorio Ia 
tezon, ke la lumradio preterpasante 
je, la rando de fsuno devus esti 
erardirektata el sia laŭplana vojo je 
1，7 elipsa sekundo・ Tiu ĉi pro
fetaĵo fakte certiĝis dum la sune
klipso en Brazilio en majo de 1919. 
Laŭ la opinio de la scienca mondo 
gi estis unu el la plej bonaj pruvoj 
por la ĝusteco de la principo pri la 
relativeco.

¢10 la manko de la spaco ni tie 
ĉi plu ne detale priskribos kaj ni 
citos kelkajn interesajn konsekven
cojn de la princip〇. Nur notu, ili 
ĉiuj estas jam pru Etaj, kvankam 
tie ĉi ni ne donas la pruvojn・

La naturfenomenoj ne disfalas12 
plu en du klasojn : meĥanikaj kaj 
elektromagnetaj ; ĉar ili ĉiuj okazas 
laŭ la samaj leĝoj* —La geometrio 
de Eŭklido ne plu estas nepre kaj 
ĉie13 uzebla,一Neniu korpo povas 
formoviĝi kun rapideco pli granda
ol tiu14 de la lumo (300
posekunde15^—La maso de la korpo 
estas dependa de16 la rapideco, per 
kiu ĝi moviĝase La maso de Ia 
korpo kreskas, se oni aldonas al ĝi 
energio n. Materio kaj energio do 
estas identaj^ La doktrinoj pri la 
konservo de la energio e kunfan
diĝas.17—La latenta energio de ĉiu 
korpo estas kalkulebla laŭ la for- 
mulo : m c2 (m = gramoj de la maso； 
c=lumrapideco). Laŭ tio I kg. 
da karbo15 en havas 23 ooo OOO 000
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000 kaloriojn (oni nun gajnas el ĝi 
nur 7000), kiuj sufiĉus, por veturigi 
50 000-ĉevalfortan vaporŝipon duni 
IO jaroj, k・ t・ p・

(Fino)
【註】1（問題）から（問腿へミ移つマ來 

た）2更に其他の結果も考へれば（尙は面 

倒になる）3獨特の（構造を有すしてもる 
に相違むいさ云ふ學說）4 （物體の運行が 

加速されるミ云ふ）主張（が通ってゐた）5 

そうでない（ミ云ふ事/示す）6起伏7 
（宇宙の凹凸に）應じ8 （二う云ふ現象い 

說明される9 （天球上の）秒1〇樣于の 

異ひに從って口帥り）に依って（光速） 

がちがふ（のみならす時計の進み其他の物 

理的現象も左右される）12 （機械的及電 
磁的なみ二分割に）分けられなくなる 13 
必然的に又诃處にも通用はしなくなった14 
（光の）速さ（匚りも速く）15每秒（三十萬 
キロメートノレ）16 （その動く速さ）による 

17 一つになる18石虞一キロク•ヲお

TELEGRAMO
Kiel komercisto, aŭ kiel jurnalisto 

grava, precipe se li estas inter
nacieca, li devas kompreni bonege 
la arton per kiu li povu la telegra- 
fotajn vortojn kunmeti ekstreme 
malmulte en tia limo ke la sendoto 
senkonfuze komprenos la enhavon 
kaj plue solvi aŭ elkodigi la telegra- 
Atajn vortojn kiel eble plaj rapide 
kaj senerarkomprene.

Ĝis nun kaj denun multajn tele
grafaj n kodojn oni uzadis kaj 
uzados; ekzemple : A 1(A Unua), 
A. B. C., Agcr, Bently, Keegan, 
Liebe r, Scott, Watkin, VVestern 
Union, Whitelaw, k.t.p., k.t.p. El 
tiuj aŭ aliaj kodoj unuj havas la 
utilecojn plibonajn ol la ceteraj, kaj 
de flanko de uzmaniero unuaj estas 
plifacilaj ol la lastaj・ De kiam la 
monda militego komencis Bentiy 'a 

ekhavis la : monopolan reputacion, 
ĉar, malgraŭ aliaj kodoj, kiujn la 
ĉiuj landaj cenzuristoj rifuzis enmeti 
en vasta uzado, tiu ĉi sole restis la 
nura telegrafa komunikilo, tamen 
nuntempe oni povas uzi kiun ajn 
kodon. Miaopinie Bentle/^ estas 
tre simpla kaj enhavas la plej 
multajn vortoj n kompare al la aliaj.

Plejparto de tiuj ĉi ordinaraj 
kodoj konsistas el kvincifcroj kaj 
kvinkodliteroj kiuj ambaŭ signifas 
iun malsekretan vorton aŭ frazon. 
Ĉar ĉiuj ĉi tiuj estas eldonataj 
publike por ebla vasta uzebleco, 
tial oni ofte faras mem konvenan je 
sia propra uzado kodon, kiu or- 
dinare, kvankam oni ne povas scii 
la enhavon-stilon, estas tre mal
simple gc aranĝita ・

Nespertaj telegrafistoj, kompren
eble, sin prezentadas de tempo al 
tempo kiel la malamikoj kontraŭ 
tiuj, kiuj sin okupas je aferaro de 
telegramoj, Icaj danieli Diablo en 
japanujo ankaŭ, dume kiam tro 
multaj telegramaĵoj sin trovos sur 
la vojo al alilando, oni ne povus 
vidi en la aferaro la Utopion.

Per mia ĝisnuna malgranda eks
perimento, mi volas doni al vi 
mallongan skizon・ Kiel ekzemplon 
mi citos ŝajne malfacile elkodig- 
eblajn kodvortoj n el ia speciale 
aranĝita kodo, en kiun oni almetis 
eĉ la aritmetiko n. Su66 己 multe da 
tabeloj estas kunuzataj; alivorte, 
ĝi tute konsistas el la tabelaroj.de 
ciferoj ; mi ne povas meti tie ĉi Hin 
plenajn, kiuj ofte devas esti nia 
sekreto kaj krom tio tro multajn 
paĝoj n oni devas doni al mi.

(Daŭrigota) 
ĵun^ĉi Ota.

tabelaroj.de
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LITERATURO

Tiam nove 
la volo ĝin 

.mi

VIZITO AL GOKANOŜO
Mi volas prezenti al vi Gokano- 

§o'n, Kumamoto, famekonata n】 kici 
ermitrifuĝcjon de ekzilitoj de IJeike- 
klano・ Jam de longe mi havis 
intencon2 iam viziti la lokon, sed ne 
venis okazo3 ĝis nun.

Post mia reveno el Vladivostoko, 
havinte forpermeson,4 mi povis ĝui 
libere kelke da tagoj ĉe la hejmo 
en Kumamoto-urb〇. 

vekiĝis en mia koro 
viziti. Tuj post tiu ekpenso, 
decidis fari vojaĝon tien. Je la 7-a 
matene, la 28-an de oktobro, sub la 
serena ĉielo mi forlasis la hejmon, 
esperante trafi5 la vagonaron, ekve- 
turontan el Takeharu stacio je 7 h・ 
15 m・ Gustatempe mi atingis la 
stacidomon, sed ve al mi! De 
hieraŭ, oni diras, la hortabelo0 estas 
ŝanĝita ・ Mi, malbenanta, vole 
nevole,7 devis atendi sola en la 
senhoma atendejo la sekvantan8 
vagonaron de 8 h・ 15 m・ Dum 
unu horo malgaje mi meditadis pri 
la malfacila estonteco9 de tiu vojaĝo 
pro la unua fiasko ĉe la ekiro严

Tiamaniere pasis horo, kaj mi 
envagoniĝis.11 Tiam en miaj okuloj 
ekvidiĝis malagrablaĵo : sur la sur
skribo ĉe la perono staris skribo 

Chance Ĉar “ anstataŭ ,, Change 
Ĉar " en angla lingvo. Jen, ek
zemplo de erariĝinta troŝato de 
angla lingvo en Japanujo ! Tra la 
fenestro Aso montoĉeno12 konsole 
montris sian dignan konturon・

Post unu horo mi elvagoniĝis13 Ĉe

De Kosa ĝis 
mi piediris 5 mejlojn 

… En

Mihune stacio, kie mi havigis al mi 
aŭtomobilon al Kosa・ Survoje unu 
junulo kaj unu maljunulino en- 
vagonigis. Ĉar ŝajnis al mi, ke ili 
estas konantoj de mia celloko, mi 
demandis pri la vojo kaj petis por 
la konsiloj, sed ili konfesis, ke ili 
konas ĝin nur per famo1,1 kaj estis 
neniam tie mem< 
Ilaranomaĉi 
akompanate de tiu junulo.
Haranomaĉi mi vizitis policestron 
por akiri la scion pri la vojo kaj 
gastejo en Gokanoŝo.

Sed bedaŭrinde15 li mem nenioi 
povis kontentigi miajn demandojn 
kaj li nur povis certigi min, ke 
estus malfacile por fremdulo tien iri 
sen gvidisto. Tamen li bonvolis 
ordoni deĵorantan policanon serĉi 
iun gvidiston. Danl^al16 ilia klo- 
podo, unu submajstro de lignofarejo 
Hagi, unu vilaĝetaĉo en Gokanoŝo, 
estis trovita. Li tiumatene venis el 
la valo por hufferaĵoj7 de sia ĉevalo, 
kaj je la 3-a posttagmeze estis 
revenonta al Hagi. Mi ekvojaĝis 
je duono post la 2-a, post kora 
danke al la policanoj.

Dumvoje mia kunulo rakontis 
travivaĵon sian严 しaŭ lia diro, li 
naskiĝis en Kiŝu provinco kaj kres
kis tie. Je mezaĝo li laboris ĉe 
lignofarejo proksima de lia nas- 
koloko, kaj poste pro iu kaŭzo 
transmigris en Hagi, ĉe lignofarejo. 
Tiamaniere interparolante tra la 
intermonta vojo, ni atingis ĉe la 

I piedo de deklivegaĵo,19 nomata Ŝi- 
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roĝi-Saka, kies longo estas preskaŭ 
tri niejloj. Trans ĝi estas videblaj 
tri cedroj starantaj alte en la ĉielo 
ĉe la supro20 de tiu deklivvojo, kiun 
mi devis atingi sen iu helpo. La 
deklivaĵo estis tiel kruta, ke la 
piedoj de mia gvidanto iris jus 
antaŭ mia nazo・ Ju pli supren mi 
marŝis, des pli malfacile mi spiregis, 
kaj ĉe ĉiuj kelkaj paŝoj mi estis 
devigita21 halti kaj ripozeti pro la 
trosuferado ・ Ŝvito el la kapo 
envcrŝiĝis en la okulojn kaj en la 
malferme spiregantan buŝon, kaj tiu 
el22 la korpo elmalsekigis la vestojn 
kvazaŭ post pluvego sen ombrelo. 
Sed mia gvidanto, apatiulo, gajulo 
enviinda, facilmove kuris, sin balan
cante laŭ la moviĝo de Ia enmane 
tenata23 vosto de la ĉevalo antaŭ si 
pelata・ Ĉe la mezo de la deklivaĵo 
mi- ripozhaltis kaj plenigis mian 
gorĝon per teo el mia akvujeto kaj 
per kuketoj el la saketo. Post 
duonhora ripozo mi daŭrigis la 
iradon.

Unu horon mi daŭrigis tiun mal
facilan marŝon. Finfine ni ja atin- 
giĝis ĉe la tri cedroj・ Kaj grandaj 
kaj belaj cedroj ĝi estis, starantaj 
en vico・ Tiajn nur povas krei la 
natur〇. De tie ni paŝo post paŝo24 
malsupreniris en valon inter montoj 
starantaj sur ambaŭ flankoj・・

Plaŭdo de rivero min distris 
kvazaŭ muziko de niksoj・ Ŝaŭmoj 
sur la akvoturneto sin formas kaj 
malaperas kvazaŭ dancantaj nimfoj. 
Rigardu super ni kaj ĉirkaŭ ni: 
ĉiuj foliaroj kaj folietaroj, krom tiuj 
de koniferoj, prezentis ĉiujn koloro
jn de benata aŭtuno; skarlata, 
rozruĝa, ruĝa, ruĝflava, flava, brun- 
flava, k・ t. p. Mi sentis kvazaŭ mi 

vivas en ĉambrego damasko 
tapetita. Mi ja domaĝis min pro la 
manko de poezieco en mi.

Ensorbita25 en tiu agrabla pensa- 
do, mi ne rimarkis, ke jam la suno 
subiris trans la monto en vualo de 
mallumo. Tiam tondro kaj pluvego 
surprizis nin.

（Daŭrigota）
J・ Oba, leŭt.-komand01•〇.

［五家莊薩記］1（炉くれ家ミして）有名 

な 2行きたいと思ってゐた3機會4 
休暇な取って 5 （汽車）に問に合ふ（樣に） 

6時刻表7嫌應なしに 8次の（汽車 

4-） 9 （困難な）將來（のニミを憶った） 

1〇出舅の失诳 n乘車した弦連山 

13 下車し化 14噂で知ってゐるだけ 

15生惜16 （彼等の盡力）の4蔭で口 

蹄鐵 18身の上話范 い:19坂（の麓 

に）20絶頂 21（丄匕ま）らざるを潜むか 

っか 22身體からの汗 2;手に握っむ 

（馬の尾）24 一歩一歩过 25 （肚愉快な 

考に）氣をさられて

BIBLIOGRAFIO
(新刊紹介)

©PERLOJ EL LA ORIENT〇.

De K. Ossaka; Eldonejo n Nippon Es- 
peranto-SyaTokio, Kanda, Omote-Saru- 
gakuĉo 2 ；19 X12壬 cm.; paĝ. 39; Prezo 0.50 
afrankite (eksterlande).

Multon Suldas la japana Es
perantistaro al S-ro K. Ossaka pri 
la nuna stato de nia afero, kaj 
denove ni devas lin danki, ĉar li 
donas per tiu ĉi verko en la manojn 
de la propagandisto bonan batalilon 
kontraŭ skeptikuloj, kiuj predikas, 
ke Esperanto, bazita sur Hindo- 
Eŭropa lingvosistem〇，ankaŭ nĉ
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kapablus respeguli literaturojn cl la 
orientaj lingvoj, fundamente diferen
caj de la eŭropaj. Kvankam la 
modesta aŭtoro versas en siaj Ant- 
aŭvortoj

Ne la brilo diamanta)
Sed plej pura kaj modesta
Nia estas lum,;
En la lumigad' nevanta 
Plej antikva kaj modesta 
Reviviĝu plum'!

vere ĝi estas brila nta sukces 〇. El 
kolekto de dekdu tradukoj, cefe el 
japanaj kaj ĥinaj klasikaĵoj, oni 
povos ĝui tute same kiel rekte el 
la originaloj, tiel longe mistere 
vualitaj al la okcidentanoj・ Al la 
mirinda strukturo de la lingvo Es
peranto la aŭtoro alskribas la 
miraklan facilecon, per kiu li povis 
interpreti orientajn literaturajojn, 
kelkaj el ili estis verk让aj centojn da 
jaroj antaŭ Krist〇. Tio ja estas 
forta kuraĝigo ne nur al orientaj 
samideanoj, sed ankaŭ al eŭropaj 
propagandistoj ・

„ Kion diri plu, ĉar estas iel ĝene 
laŭdadi verkiston en ĵurnalo de li 
mem gvidata ? "一tiel diris recen
zisto en ,, Esperanto " pri v Vivo 
de Zamenhofu de Edmond Privat. 
Sama afero kun mi, des pli ke oni 
tro bone konas la aŭtoron kiel 
bonan beletriston kaj poeton, ne 
nur teorian gramatikiston de Es
perant 〇. Laŭlitere fidelaj Icaj sam
tempe perfektaj kaj liberaj de Ia 
vidpunkto de internacia stilo—tiaj 
estas ĉiam liaj tradukoj・

Posedu la libroo, plej unuan eldonaĵon 
Esperante verkitan en la Oriento, kaj estu 
feliĉaj, karaj tutmondaj samideanoj !

■ , ノ . [E. Asa订

豫定の通り我が小坂兄のE白珠集』(Perloj 

el la Oriento）"先月二十口に出版されまし 

か。主さして和漢古典の飜譯ですが卷首に 

I!む伽噺的平易な臺灣口碑Avino Tigroミ 

江戶時代のBudanasko （釋迦八倭相文庫）も 

扌易げ、以下の十篇も易より難に入ろ樣に配 

列しておりますいら初學若好適の設木です。 

且つ瓜本に何れも皆人口に膾灸してゐみし 

のであるから師譯の好參考でぜう。第三 

篇『衣の館』（古今著聞集）で有名な源茂家阿 

部貞任の連歌『年も經し糸の亂れの…』歌は 

何ミ殊されてゐわか、『扇の的』（平家物語の 

那須宗高の事）中で『褐に亦地の錦を以て大 

くぴ、はた铀いろへたろ直垂に萌黄緘の證 

きて、あしじみの太刀な佩》二十四工した 
みきりふの矢負ひ..』だの『まろはやすりむ 

る金覆輪の鞍缶きて』さ云ふ樣な文旬はぎ 

［譯さ紅てゐるでせうか。兄一流の無作 

な巧みさで片附けておる。『飜譯は辭句に 

捕はれてはいけない、原文の悄昧を描出せ 

n trzeらね』ミロ私共が屢・兄に聞されて 

ゐる所て・すが賓際此等の誌篇（戈原文の逐字 

的な忠實な釋でしかもすらりさした、飜弓 

臭のないエスベラントの眞の阈際的文體に 

なってゐるのですから驚かされます。古半 

記（『倭建御子』）のbiblia naiveco孟子（『魚 

熊掌Dさ『五十歩百歩』ニ章）の簡二して勁 

拔な文.論卅（『顓臾章』）の地味なrezonado 
等、昧へぱ益々私共の好指南です〇怨文で 

伐上杉嫌信の霜南軍營秋氣淸の漢詩日本の 

詩ミして口萬葉集がら「人皆は今は長しさ 

了:け云ヘビ君が見し髮亂2:りさLĴJ『相思 

はQ人を思ふは大寺の娥鬼のしりへに額づ 

くかごさし」なミ•萬葉中最高調の短詩匕首 

を探ってあも。此等の譯を見ても今來4舉 

會の雜役で寸暇し持たられぬ樣だが嘗て橫 

須賀支部時代に盛んにエスペラントの作詩 

なせられた詩人たち兄の半面を視ふこざが 

出來る。外に琉球の万葉さ云は匕てゐみ 

『むもろさうし」の評删（伊奈文學士著占 

琉球』より）は日本人に取っそL誠に珍ら^ 

いものであります。

更めて私達が玆に批判さか、推賞さがを 

簞にするにも及ぶまいこ唯紹介だけ':止め 

て筆な斶きます。（松崎生） 

宣價四十五錢、郵稅二錢。
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TRA ESPERANTUJO
ENLANDA KRONIKO

(內地消息)

◎TOKIO. Ankoraŭfoje, diman*  
con la 13-an de Febr. plej intimaj 
amikoj de S-ro ]. Narita kunsidis 
en la domo de S-ro Ossaka por 
havi feliĉan tempon kun S-ro Karita 
antaŭ lia forveturo. Vespere, mer
kredon, la oni havis monatan
kunsidon de la Instit uto. Ĝin 
ĉeestis D-ro Nakamura, F-ino A. 
Aleksandro, S-roj Takabatake, ka- 
pitano Ucida, k. a. Okazis vigla 
debeto, kiun partoprenis S-roj Macu- 
zaki, Narita, Inoue, Ga, Seriŝev, 
k・ a. Ĉeestis ankaŭ du blindaj 
esperantistoj. Matene vendredon, 
la 25-an, forveturis S-ro Narita, nia 
sendato al la XIII-a Universala 
Kongreso. Multaj esperantistoj iris 
lin forvidi al Tokia Stacidomo kaj 
al la kajo^ de Jokohama haveno. 
Ili kantis hore esperantajn kantojn, 
dum nia hetmano Narita svingis 
verdan standardon sur la ferdeko 
de v・ §・ Kreist forveturonta. Tio 
altiris intensan atenton de miloj da 
scivolemaj apudestantoj・ 
©OSAKA ・ Fama tagĵurnalo
„ Osaka Asahi Sinbun" aranĝis 
publikajn, lekciojn de ministroj de 
du nove starigitaj landoj: Finn- 
ando kaj Cehoslovakujo. Matene 
la 巧・an, nia senlaca samideano 
D-o J.G. Ramstedt, finna ministro, 
foi*veturis  el Tokio, akompanata de 
sia a taiko S-ro N. Ga. Ili alvenis 
vespera la stacidomon de Osaka

kaj ricevis Ia viziton de multaj 
Osakaj samideanoj, S-ro Kukuta, 
Takao, Aisalca, Mori uci kaj aliaj. 
Ili parolis amike ĝis la 10-a horo. 
La 16-an, frumatene, ili vizitis auto
mobile Komercan Muzeon, prefek
ton S-ron Ikemacu, urbestron Ikc- 
gaHii; havis tagmanĝon ĉe ,, Osaka 
Asahi Ŝinbun u ; vizitis virinan lice
on „ Soin Jogakkou en Kosaka 
ekster la urbo, kie D-ro Ramstedt 
faris paroladon antaŭ 500 stu・ 
denti Post vicaj vizitoj de
urbaj vidindaĵoj, ili alestis la bon
venigan kunsinon de la lokaj sami
deanoj en restoracio Marumano 
Sed bedaŭrinde oni jam telefonas, 
ke la publika lekcio en la salonego 
de „ Asahi Ŝinbun " komenciĝis kaj 
ili rapide alvenu. La salonegon 
plenigis jam 700 personoj (pro la 
manko de la spaco multaj jam 
rifuzitaj) spite la pluvo kaj estis 
aŭskultantaj la lekcion de la mi
nistro ĉeĥoslovaka, angle parolatan 
kaj japane fuŝtradukatan・ Kun 
aplaŭdego sin prezentis nia sami
deano D-ro Ramstedt sur la estrado 
kaj komencis lekcion: „ Pri Ia
lando de mil lagoj" en Esperanto 
per la lerta interpretado de S-ro M. 
Ga. Post duhora lekcio la doktoro 
prezentis 50 lumbildojn kun la 
interpretado de nia samideano S-ro 
A.丄 aka〇. La kunsido finiĝis ĉir
kaŭ la 10-a vespere・
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海外短信
(Eksterlanda Krouiko)

◎例の國際聯盟總會第二委員會附託さなっ 

た議案4生僧佛語を以て國際語ペすべしさ 

云ふ主張を有する委員艮の下に來たのだか 

ら賛成者に一言L發言を許可せず即決否決 

の運命を喰った。是が聯盟に於ける强風委 

員の奧の手ださうた。何も悲觀すみコミは 

ない。來年“强國日本から捉出すみ樣に吾 

〇が奮我するさ。

國。［B6ziw］商工實業學校長司會で 

講演食わり 〇 しe Petit M^ridional, UEclau, 
La Depĉchc； I/IIĉrault, Midi Socialiste, La 
Vie Biterroise, Le Petit Biterrois 等の请新 

聞が爾後エス語に關すろ報溢ものせるこミ 

な7共諾、旣に例のブルッセル萬國大會の二 

ミも報じてゐろ。［Nemours］市長司會者で 

市役所にWanĤcr氏の講演めリ。 旣に第 

三回の講習が始まった。（最近の講習會） 

Alger （七箇所にて），Bourg-la-Reine （市役所 

に'て），Montmorency, Nice （市役所及 Polite
knika Asocio にて），Orl^ans, Strasbourg 導 

（” Franca Esperantisto "一月號より）〇 

◎中華民國上海北四川路一七八〇に世界 

譜學會が設立、『世界語月チ叮（«ina Es
perantisto） が刊行せられた〇

◎ 7•丿レカ・リア國 文部大臣St・Omarchevski 
氏は十二月二十日訓令む發し;T:、其一節に 

『エスヲベンチストの事業を妨碍せず、出來 

みたけZ花援助すみため本大臣管轄省は各 

學校に對し無條件又は時及昜所に關し最下 

限の條件にてエスペヲント會に學校を提供 

し、又學生をしてエス講習會に出席も許可 

すべま權限を附與す。

◎ハンカ♦リー國〇 D-ro Karlo Mezei, VI, 
Ter^zkorut 4, Budapest (1醫學雜誌 „ Inter
nacia Revuo Medicina "を發行ぜんとす〇

旣に十一箇國丨り輩成申込みありたれざな

庄發刑し得る數に逹せず。エスベランチス

師にして此擧を賛せら3向は此際至急

同氏宛通知せらみべし。

©Internaciaj foirojでエスベラ"トを公用

する1のは旣に十四市埸に逹 い:。

JAPANA ESP-INSTITUTO .
©Novaj membroj （dum februaro；:
佐。木孝丸（東京）石井和三郞（大防）松塲 

勢太郞（和歌山縣）久保田滾（長野縣）松林實 

（廣島）佐藤淸一（京都）江木秀、松本淸彥」【】 

□勝.石飛渡（東京）小山磐・星野宗一、森 

木亮一・竹野新一郞・富田文次・倉垣挣平・ 

山本三四郞、池田新一、岡崎三郞ゝ谨谷銀太 

郞、高橋爲吉、吉永逸男（鐵道省工作局）平 

野亥一（岡山六高）藤田九十九（徳島）永畏茂 

雄（兵庫凜）小宮義和（京部）空村易（熊本） 

平田義次（京都三高）玉木道之助（大連）佐藤 

信好、曾我直彥、富田盈.西輝房、加藤亮之 

輛、星山友衛、藤方诚一（大阪務大） 

©Kotizoj ricevitaj （dum februaro）:
［10.00］山內豐中、三島通陽.粟屋眞、盒 

橋强太郞 ［5・〇〇］內田莊一、狩山金三郞、 

榛喻敏雄。Epec・ Menibropagoj : 55.00

［2.00）平出重、竹森、石井和、田中信、 

松森、縉川、笹間、ハ木、碟林、鈴木泰、池 

原・砂田、三田■佐藤順、中村興、粟屋重、 

秩山明、三浦元、前田貞、松本淸、美濃田、 

近藤仮、平野亥.藤田九ゝ河崎、冼渡、池神・ 

安部孝、李玩朝、福原信、小宮、畠村、玉木、 

李元榮、中村勝、松隈、大石嘉、岡本博 

［5.00: 2ま jare］今井善、高尾亮［3.00：1.} 
jare］安黑、佐伯立 ⑺〇〇］佐。木孝・池 

內、佐藤淸一、渡邊融、大島常、高瀨・梶田、 

栗原健、藤原敬、名澤、長濱義、石飛渡、永 

長、荒井安、後藤貞、平田報、遠山澤・淸川、 

佐藤信、曾我直、窪田盈、西、加藤亮ゝ星山、 

藤方、山越［・9〇］濱田成、白石血、谷口 

光、舟橋［-60］乙黑利勝［・5〇」平田孫 

太 〇 〇 Ordin, menibropagoj :122.70 
©Monofero ［10.00］小坂猖二

ESPAN TISTA VIVO
©Gesinj. R・ H. Dick el Kobe, forvetuis en 

Svisujon sur Tambamaru.
©Al Gesinj. K. Ossaka naskiĝis kiun 

ili nomis „ Ileiŭa " (Paco)・ . ヽ

©Kapitano Z. Imai, Kigakuŝi/°ĴaŜ^s E讼 

ropen sur Tambamaru.
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研究欄

偉人の面影

Vivo de Zamenhof 拔粹註譯

（其の三）

Jam de jaroj li ja serĉis eldo・ 
niston. Klopodo sensukcesa. Ne
niu volis riski monon. Ankaŭ tiel 
li ekspertis la nialdolĉon de P fin
anca flanko en la mondo・ Nova 
turnicnto komenciĝis・

旣に年來彼は出版者な搜してゐたので 

す〇無駄な盡力。誰L金を睹さうざする 

者はありません。その樣にしてまた彼いI七 
の世の經濟上の辛さな嘗めたのでわった。 

新しいなやみが始まりました。

Tiam intervenis homo tre heb 
penia. Li estis la patro de Klara 
Zilbernik. La juna scienculo kaj 
idealisto tre plaĉis al li. Pri lia 
plano li demandis lin. Grandega 
la projekto ! Nobla la celo ! Sim
pla komercisto li mem estis, sed 
amanto je ideoj. Je kio do utilus 
gajni monon kaj ŝpareti ? Ĉu ne 
por igi vojon pli facila al unu pli 
valora por homaro ?

處へ大層義俠な人が出て來ました。それ 

［クラ、孃の父親です。此の若い科學者の 

邑想家は大層彼の氣に入りまし〇其の計 

談!〔就て彼に绷りましT:o偉大なニミ其の 

計血貴いその目的!つまらQ商人で彼 

自身ほりまし7:〇然し思想の愛好者でし 

た金をゝうけ小金を貯め.それは何のため 

じ竝つ。自分よりも聰明なそして人類に过 

って為益・,一人の行く道を樂にしてやる九 

めCはめり匕すまいか。

質疑應答
Lingvaj Demandoj

1. (K・ Takahaŝi): — Kun profunda in- 
tereso rni tralegis „ Perloj el la Oriento/1 
Vi skribas en „ Fiŝo kaj Ursa Plandaĵo ":… 
sed en la okazo、kie oni devas elekti inter la 
du> oni Referas ursan plandaĵon al fiŝo... a) 
Cu la vorto kie estas uzebla tie，kie la antaŭ
staranta vorto ne prezentas lokon (ekz.
zo ?) b) Cu vi ne opinias kontraŭlogika 
diri: preferi ion al alia? Pri tio Ĉu vi 
havas iun autoritatajon krom diri, ke ĝi 
estas nenio alia ol senpera traduko de la 
anglo idiotismo : to prefer A to B?

【答】a)前置詞でも關係詞でもkonkreta 
な意味の他に abstrakta (stato, kondiĉo な 

ぎ)の总昧にも用ひらる。關係詞kie b亦 

konkretaな『塲所』の他abstraktaな『場合』 

の意に用ひらる。例:一 .

Sed, Grace, kiel ofte en tiaj okazojn kie ne 
estas patrino, en la zorganta amo al sia 
plijuna fratino ŝajnis pli maljuna ol ŝi estis 
(LaBatalo de FVivo, tr. de L.L. Zamenhof.)

b) preferi Afn al B (I (TB に對して A な 

preferi (丈らむ)』总にて前置詞としてはal 
を用ひらる(ラテン誰でadも用ひ用みもの 

にてanglismoに非す)が當然なり。他の前 

沼詞ではantaŭなぎも用ひて不可には非ざ 

るペし。但し勿論接續詞olな用ひみも可 

なれぎ此の時にはpreferi AS, olB'nミB 
© Aミapozicio故目的格も用ひざる可から 

ず。例:一

...(tion) ini ^e/eras al la manĝoj el kuirej- 
°J de la plej bona hotelo (Fund. Krestomatio, 
p.116)

2. (Ĉ. Mita):—摸範練習讀本 p. 32 (12) 
kaj fugante, pendiĝis sur branĉoj ミあり 

iginteとする方正しきに非ずや。

【答]一anteはdum —asの意即ちdum 
ĝi聪妙,ĝi pendiĝis...即ち『飛んで間に 

枝にひっかゝった』意也。類例;一

I romcnantc (=Di】m li estis promenanta) 
sur山strato, li falis.散歩の途中で°ろノ 
だ。 ' "



エスペラント助辭一覽

エスペラン

◎エスペヲットの單語には二大列がある。 

一厲名詞ヽ形容詞■動詞.副詞の四晶詞で是 

d文章構成の主幹さなる詞。依て夫々一定 

の語尾:・〇> -a, -i （-as, -is, «os, -us, -u）, -e な 

以て其役目な明示區別されてある。二“其 

他の品詞で・是“文章構成上の補助役たち 

『助辭』で且つ其數も有限であるいら一定の 

語尾な有たしてない。

◎助辭ミ“次の諸品詢

⑴（特定）冠詞:h *
（2） 人稱代名詞:mi, ni, ci, vi, li, ŝi,

（3） 數詞:unu, du, tri, kvar, kvin, ses, 
sep, ok, naŭ, dek, cent, mil.

（4） 相關詞:i-, ti-, ki-, Ĉi-, neni-に-o,
-u, -a, -esj -al> -el； -ain, -e, -on!な•結 

合した代名詞、代形容詞、代副詞四 

十五語 ・ "厂、'

（5） 前置詞;（6）接緻詞;（7）副詞的 

助辭;⑻問投詞

前 置 詞

al 元來 う〇の意（deに對す）〇｝［方 

向］（何處そこ）二，（某）の處へ（行く）； 6） 

［關係］（それ）丘（對して）,（彼）には。

例:一

（a） Li iris al la onklo.叔父の處へ

Li veturis al Parizo Li veturis 
Parizon.巴里へ（ね指して）

［註］場所に“其處へ入って行く意でen 
に目的格を 用ひLi veturis en Parizonさす 
ろ二と多し。 ; ゝ' ，’

（6） Tio estas al mi plezuro = Tio faras al 
mi plezuron.愉快です

［注意］次の用法“邦人の注意を耍する。

Mi donos al vi pomon. 上げませう 

Mi purigos cl 惋 la ŝuojn «Mi purigos 
viajn ŝuojn.磨て上げませう

Mi purigas al mi la （ = miajn） ŝuojn・ f | i

ト助辭一覽
分で靴を磨きます

Li batis al mi la （ = mian） kapon.彼は 

吾輩の頭もなぐり居つ：：

anstataŭ （誰,何）の代りに

［注意］接緻詞しさして動詞不定法の前 

にも用ひられる。•

例:一・ '

Anstataŭ respondi li svingis la pugnon. 
答をいまいで拳固も振廻い:

［參考］anstataŭi代る，代理する

antaŭ 町［位置］（家）の前匚;

b）［順序、時］（何々）すみ前に,（何 

や）せめ內に。・

例:_ -

［注盘］malantaŭ （物）の後ろに，背後に 

（ミ位置を示す）；post•（何い:）わざで,後に 

（さ順序・時な示すに用ふ）但L長きmalantaŭ 
なあ韶の代りにpostを代用して位置を示す 

ここ多し。

例:一

（u） Antaŭ la domo staras arbo kaj mal
antaŭ （父は post） la domo sin 
trovas ĝardeno.邸前|二木、裏に園 

あり

（6） Mi volis reveni antaŭ la vesperigo, 
sed revenis post la vesperiĝo. 口 

がくれわ內に歸みうざ思ったが日 

が暮れてから歸った

［注意］antaŭ o!は接續詞こしても用ひ 

られる（從って不定動詞の前に置くこまが出 

來ろ）。 〇

apud ［位置］（何、誰）のそげに,の傍に 

（在ろ）

Li sidis apud la tablo. 机のそ〔工に（只） 
坐ってゐた

• Li sidis Ĉe la tablo.机に就てゐた（仕 
事をしてゐた）



エスペラント助辭一覽

Lingvo internacia estas uzata apud 
naciaj lingvoj- 國語き並行して用ひ 

らるゝものだ

［參考］apude傍に,近くに

［比較］空e ; preter・

Ĉe a） ［ttE:空間の一點］（何處）© 上 

於て、（誰）の處で;b）［時刻:時の一點］ 

（其時刻）ム（何。）すみに建って、際して, 

（或爭）三（ぶつかづた際）。

例:一

（a） Mi vidis lin ĉe vi—Ĉe la stacidomo. 
君の處でー停車:昜で

@） Ĉe la tagmezo. 正午に

Oe tio li levis la fingron. こう云ひ 

乍ら（言ふに際し）…

Li ekkoleras Ĉe bagatelo. つまらぬ 

爭にL （出遇ってい立腹

【比較］en; apud
enは相常廣さおる『場所』又はG・時間』內に 

ての意〇 en la stacidomo停車場內で、en la 
antaŭtagmezoを前中に〇 apud ［iそのそ［工 
（英點な外れた）の位睡な示す。

ĉirkaŭ a）［位置］（或もの）のまわりに, 

（其處）の近所に，の附近に;町［時］（何 

時）頃。

例•一

（a） Ili sidis ĉirkaŭ la fajro..’ 冬を圍んで 

La planedoj rondiras ĉirkaŭ la suno. 
太陽のまわりを回る

（り Ni alvenis ĉirkaŭ la deka nokte. 夜 

十時頃に到着した

［注意］副詞的助那さしても用ひらる 

［比較1 apud ; 6〇

譯すれば遇々次の場合を生ず:

da ［數量］（物の量）ど［（いくら），（物の數）

が（レ】くつ）。

cento da pomoj = 
multe da homoj.

・ maro da mizeroj 
［比鞍］de

=cent pomoj 
人が多勢 

海なす辛苦

de 本來＜_ 0 （alに對す）の意。之を和

a）［出發點］（其處）から（はなれて）； 

め［時e出發點］（其時）から,以來;

c）［原因、卽ち事件の起點］（其事）〇 

めに;の［受動動詞の發動者］（誰） 

に依ってe）［所有主］（誰、何）の

（a） Mi venis de la onklo. 叔父のミこか 

ら來ましT：
Heike-famiKo devenis de la Im-

• periestro Kammu.平氏 |1■桓武天 

皇より出す

（fi） La kunsido okazos de la 7-a vespere. 
七時からある

（c） Li eksaltis de （ = pro） surprizo・ びつ

＜リしてミぴ上った

（d） Li estis mortigita de sia subulo = Lia
subulo lin mortigis. ・ 部下に殺さ 

れた

（e） La libro （posedata） de mia patro. 父

（所有）の本

［注意］・目的格（i主語の動作の行先き卽 

ち方向一和少示す。娶動で圭客轉倒さみ 

れはdeそー〇が用ひらるゝは當然。

［比較］cl;pro
elは物の中より外へ出る,总:。deは單にそニ 

もはなれて出發する意。

dum ［時間］（何してゐる）間に,（其時間） 

の間。 ハ'“ 一 •；

Ni priparolos tion dum la tagmanĝo.
（書食中に相談しよう）

［注意］dumはまた接怨詞さして用ひら 
ち。 壬

［比較］en ; tra.

ekster a）•｛位置］（物）の外（ソト）に;

b）［除外］（其事）の外（ホカ）I： ［kro皿の 

代用］。

（a） Ekster la domo fajfis ventego- 戶外 

でli風がうなってゐた

Ni jam estas ekster danĝero. もう 危 

險區域并に在る

Li estis ekster si pro ĝojo.嬉しいの 

で夢中



LA REVUO ORIENTA iii

EKSPORTO
ESPERANTA

ENTREPRENO

INTERNACIA KOMERCA KORPORACIO
OSAKA ——4, Minamikvuhoji IV, Higaŝiku ーー JAPANUJO
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PERADO
ESPERANTO EN

KORESPONDADO
I REPREZENTADO

美はしい北歐『萬湖の を紹介する立派な雜誌

ESPERATNA FINNLANDO
Riĉe ilustrata—Luksa monata gazeto—nur en Esperanto 

Abonprezo jare 3.00 Enoj:一購讀料年三圓

Tuj abou

Orienta Librejo Kaperanta aŭ Esperanta Oficejo Finnlanda

（ • 、・’・に

Vi pri FLando Matensuna, 
Pri FpopoF en t empo uuna 
Kaj antikva volas koni ?
Nu rapidu tuj aboni——

LA RE VUON

VE RDA UTOPIO

Monata—Ilustrata
Radaktata nur en Esperanto 

Pri japanaj Hteraturo, artoj, moro, 
socia vivo, k< t. p.

ABONO
Jare Y 3.00; duonjare Y 1.50 
Helpabono jare almenaŭ Y 5.00 
Redakcio kaj Adminstracio :一

5265, Uehonmaĉi VII, 
Minamiku Osaka Japanujo.
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海外圖書輸入取次
Oni petu katalogon.

［御注文は總て前金の二ざゝ 1
（御照會には必す返信料添附され度j
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Tokio, Aojama Postoficejo Kesto No 1

極東エスペラント書院
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（振替口座朿京五五一五二）
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